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09 de Julho 2020, Quinta-Feira

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MS.
II - PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2020
O(a) Pregoeiro(a) da licitação, leva ao conhecimento dos interessados que o Edital do
Pregão Presencial nº 131/2020; Processo nº 85159/2020 - FLY N° 0333.0004297/2020 cuja data de
abertura estava prevista para o dia 29/06/2020 às 13h30min (Horário Local), conforme publicado no
Diário Oﬁcial do Município, ANO: IV – Nº 0878, Sexta - Feira, dia 26 de junho de 2020, Diário do Estado
nº 10207, dia 29 de junho de 2020, quarta feira, e diário da união , dia 29 de junho de 2020.
Tendo em vista pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital, ﬁca prorrogada a data de abertura
conforme segue:
A abertura dos envelopes será para o dia 24/07/2020 às 07h30min.
O Edital e seus anexos estarão disponíveis, no site da Prefeitura Municipal de Nova Andradina
– MS (www.pmna.ms.gov.br) na seção: serviços: Mais Acessados – LICITAÇÕES, ou na sede da
Prefeitura Municipal de Nova Andradina. Para qualquer esclarecimento estará disponível para contato o
setor de Licitações localizado no endereço: Av. Antonio J. de Moura Andrade nº 541 ou pelo fone (67)
3441-1250 - ramal 5062, 5063 ou 5064.
Ficam ratiﬁcadas as demais informações e o referido Edital, para as empresas que já o
retiraram.
Nova Andradina - MS, 09 de julho de 2020.
Katiuscia de Souza Lima
Pregoeira
EXTRATO DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2020
PARTES: MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA-MS, e a EMPRESA LOANA DE ALMEIDA 96486988134, resolvem em
comum e recíproco acordo celebram o presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2020.
DO OBJETO: O objeto da presente Ata de Registro de Preços, é conforme as especiﬁcações abaixo relacionadas:
AQUISIÇÃO DE SMART TVS COM SUPORTE PARA ATENDIMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
CHROMEBOOKS ACOMPANHADO DE GABINETE DE RECARGA PARA ATENDIMENTO DO ENSINO
FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
DOS PREÇOS: O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o(s)
especiﬁcado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classiﬁcação no Pregão nº 114/2020, a saber:
Item

1

4

7419-LOANA DE ALMEIDA 96486988134
Marca do
Un.
Produto
Med.
CHROMEBOOK 11.6' HD N3060 1.6 GB 2 GB SITEMA
OPERACIONAL CHROME OS; PROCESSADOR INTEL
CELERON N3060 (1,6 GHz ATÉ 2,48 GHz COM 2MB L2
DE CACHE); PLACA DE VIDEO INTEL HD GRAPHICS
400; TELA DISPLAY LED HD DE 11,6' (1.366x768),
SAMSUNG
UN
ANTIRREFLEXOS; MEMORIA LPDDR3 DE 2 GB A
1.600 MHz (ONBOARD DE 2 GB); CAPACIDADE DE 16
GB E.MMC; COR GRAFITE; MULTIMIDIA ALTO
FALANTE ESTEREO (1,5 Wx2)/ MICROFONE DIGITAL
INTERNO/CAMERA HD DE 720P
SUPORTE ARTICULADO PARA TV DE 50
POLEGADAS; COMPOSIÇÃO/MATERIAL AÇO
CARBONO E PINTURA ELETROTÁSTICA; PESO
SUPORTADO 30KG; FURAÇÃO COMPATIVEL VESA
50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200,
MULTIVISÃ
UN
300x300 MAX 400x100MM; CONTEUDO DA
O
EMBALAGEM 1 SUPORTE, 1 MANUAL DE
INSTUÇÕES E 1 JOGO DE PARAFUSOS E BUCHAS, A
GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 (DOZE)
MESES.
Descrição do material

Qte.
Cotada

Preço
Unitário

Preço
Total

36,0000

1.540,0000

55.440,00

9,0000

88,0000

792,00

Total do Fornecedor:

56.232,00

DA VALIDADE DOS PREÇOS: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data
da assinatura,
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária
especíﬁcas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93.
Dotação orçamentária: 2.054.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01 0015 (0015)
Nova Andradina/MS, 22 de junho de 2020
GIULIANA MASCULI POKRYWIECKI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Ordenadora de Despesas
CLAUDIO SANCHES
Pregoeiro
237.827.651-68
Equipe de Apoio
ANA CRISTINA G. DOS SANTOS
EQUIPE DE APOIO
994.206.271-87
ELIANE ROSELI FONSECA
EQUIPE DE APOIO
465.856.301-06
WELINTON BACHEGA BRITO
EQUIPE DE APOIO
023.555.441-31
LOANA DE ALMEIDA 96486988134
ANDERSON ARAUJO BONFIM - PROCURADOR
- CPF: 222356258-27..Fornecedor
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BRUNA CAROLINI
NASCIMENTO:048059
86140

Assinado de forma digital por BRUNA CAROLINI
NASCIMENTO:04805986140
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora
Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI
Multipla, ou=08981461000102, ou=Certificado PF A3,
cn=BRUNA CAROLINI NASCIMENTO:04805986140
Dados: 2020.07.09 16:34:32 -04'00'

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATóRIO
A Ordenadora de Despesa GIULIANA MASCULI POKRYWIECKI, Secretária Municipal de Educação,
Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente
a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pelo pregoeiro, resolve: Homologar a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Nr.:83718/2020; b) Licitação Nr.:114/2020 ; c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL; d) Data
Homologação: 22/06/20; e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE SMART TVS COM SUPORTE PARA
ATENDIMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CHROMEBOOKS ACOMPANHADO DE
GABINETE DE RECARGA PARA ATENDIMENTO DO ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO.
CONTRATADO: LOANA DE ALMEIDA 96486988134 VALOR DA DESPESA: R$ 56.232,00 (cinqüenta e
seis mil duzentos e trinta e dois reais)
DATA: 22/06/20
GIULIANA MASCULI POKRYWIECKI
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
Processo n° 85432/2020 - FLY 0333.0004570/2020 .
1.
Adoto a justiﬁcativa como dispensa de licitação, em conformidade com o parecer jurídico, bem como em
decorrência da justiﬁcativa da Comissão Permanente de Licitação, onde veriﬁcou-se que a referida Dispensa de Licitação
para Compras e Serviços tem sustentação Artigo 24 II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993.
2.
RATIFICO o enquadramento do presente processo, referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE
MOURA ANDRADE.. Conforme SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, solicitação 1184/2020 , como
Dispensa de Licitação para Compras e Serviços(Artigo 24 II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme
parecer jurídico às ﬂs. 16 e 18 do processo.
3.
Favorecidas:
3.1 ANTONIO GALIEGO MANUTECAO ELETRICA, CNPJ: 09.113.962/0001-21, perfazendo um valor de R$
2.511,33(dois mil e quinhentos e onze reais e trinta e três centavos).
4.
Proj./Ativ.: 2.050 - 33.90.39.00.00.00.000001
5.
Condições de entrega: Em até 15 dias após solicitação
6.
Condições de Pagamento: em até 30(trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada.
Nova Andradina, 7 de julho de 2020.
GIULIANA MASCULI POKRYWIECKI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Ordenador de Despesas

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
Processo n° 85571/2020 - FLY 0333.0004709/2020
1.
Adoto a justiﬁcativa como dispensa de licitação, em conformidade com o parecer jurídico, bem como em
decorrência da justiﬁcativa da Comissão Permanente de Licitação, onde veriﬁcou-se que a referida Dispensa de Licitação
para Compras e Serviços tem sustentação Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993.
2.
RATIFICO o enquadramento do presente processo, referente a Contratação de empresa no ramo de locação de
equipamentos, para atender serviços de engenharia no âmbito da secretaria solicitante, por período de 02 meses.
Conforme Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitação 1189/2020, como Dispensa de Licitação para Compras e
Serviços (Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme parecer jurídico às ﬂs. 28 e 29 do
processo.
3.
Favorecido:
3.1
L. M. SANCHES, CNPJ: 02.558.012/0001-61, perfazendo um valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4.
Proj./Ativ.: 2.095 - 33.90.39.00.00.00.001000
5.
Condições de entrega: 05 dias
6.
Condições de Pagamento: em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada.
Nova Andradina, 3 de julho de 2020.
JULIO CESAR CASTRO MARQUES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Ordenador de Despesas
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
Processo n° 85599/2020 - FLY 0333.0004737/2020.
1.
Adoto a justiﬁcativa como dispensa de licitação, em conformidade com o parecer jurídico, bem como em
decorrência da justiﬁcativa da comissão permanente de licitação, onde veriﬁcou-se que a referida Dispensa de Licitação
para Compras e Serviços tem sustentação Artigo 24, IV da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993.
2.
RATIFICO o enquadramento do presente processo referente a aquisição do medicamento Janumet 50/850mg,
com a ﬁnalidade de atender a ação judicial interposta por José Candido Barbosa Filho, em face do Município de Nova
Andradina conforme Autos n° 0800285-35.2019.8.12.0017 a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, solicitação nº
1147/2020, como Dispensa de Licitação para Compras e Serviços (Artigo 24, IV da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de
1.993), (Deposito Judicial – em cumprimento a decisão Judicial dos autos acima mencionados), conforme parecer
jurídico às ﬂs. 31 e 32 do processo.
3.
Favorecido:
3.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 10.711.980/0001-94, perfazendo um valor de R$ 1.013,11(um mil e
treze reais e onze centavos), por meio de DEPOSITO JUDICIAL em conformidade com a tabela CMED, por um período
de 06 (seis) meses.
4.
Proj./Ativ.: 2.277 - 33.90.91.00.00.00.000002
5.
Condições de entrega: 05 DIAS APóS A SOLICITAÇÃO
6.
Condições de Pagamento: em até 30(trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada.
Nova Andradina, 6 de julho de 2020.
SERGIO DIAS MAXIMIANO
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador de Despesas
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DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
Processo n° 85728/2020 - FLY 0333.0004866/2020.
1.
Adoto a justiﬁcativa como dispensa de licitação, em conformidade com o parecer jurídico, bem como em
decorrência da justiﬁcativa da Comissão Permanente de Licitação, onde veriﬁcou-se que a referida dispensa de licitação
para Compras e Serviços tem sustentação Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993.
2.
RATIFICO o enquadramento do presente processo, referente Contratação de empresa no ramo de prestação de
serviços elétricos, para atender o aeródromo Municipal, conforme Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitações
1207/2020 e 1215/2020, como Dispensa de Licitação para Compras e Serviços (Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21
de junho de 1.993), conforme parecer jurídico às ﬂs. 29 e 30 do processo.
3.
Favorecido:
3.1 COMERCIAL ELETRICA ANZAI LIMITADA, CNPJ: 03.922.226/0001-38, perfazendo um valor de R$ 1.510,00 (um
mil e quinhentos e dez reais).
4.
Proj./Ativ.: 2.095 - 33.90.30.00.00.00.001000 e 2.095 - 44.90.51.00.00.00.001000
5.
Condições de entrega: em até 10 (dez) dias
6.
Condições de Pagamento: em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada.
Nova Andradina, 3 de julho de 2020.
JULIO CESAR CASTRO MARQUES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Ordenador de Despesas.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2020
CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, e outro lado a empresa FÁTIMA NUNES FARINHA
SOLDAN - ME..
DO OBJETO: Aquisição de Materiais para o projeto “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo com
Gestantes”, com a ﬁnalidade de atender o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Unidades do
Durval Andrade Filho e Irman Ribeiro, conforme CI n° 044/2020, Solicitação n°223/2020, a pedido da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme especiﬁcado no Anexo I – Termo de Referência do Edital
do Pregão Presencial n.: 108/2020, e integram este contrato n.: 121/2020, constante no Processo n.: 82516 Fly
n.:0333.0001654/2020 e , em especial, a proposta de preços e os documentos de habilitação da contratada.
DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA: CONDIÇÕES DE ENTREGA: O prazo da entrega será em até 20
(vinte) dias, conforme solicitação e orientação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, pelo
período de até 31 de Dezembro de 2020 a partir da assinatura do contrato.
DO VALOR: Fica ajustado o valor total do presente Contrato em R$ 6.926,00 (seis mil novecentos e vinte
e seis reais).
As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias especíﬁcas, consignadas
no Orçamento para o exercício de 2020. Empenho n.: 171/2020; Proj.ativ.: 2.075 – Manutenção e Enc. c/ de
Assist. Social-FEAS/Beneﬁcio Eventual, Elemento de despesas: 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0082 (0082) –
Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuit. Cód Red (28)
VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO: A vigência deste instrumento será contados da assinatura do contrato até
31 de dezembro de 2020, podendo, ser prorrogado a critério do Contratante bem como o respectivo Contrato,
conforme fundamento no artigo 57, da lei 8.666/93.
Nova Andradina/MS, 03 de julho de 2020
JULLIANA CAETANO ORTEGA
FÁTIMA NUNES FARINHA SOLDAN - ME
Secretária Municipal de Assistência
Fátima Nunes Farinha Soldan
Social e Cidadania
Contratado
Ordenadora de despesas
Contratante
EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2020
CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, e outro lado a empresa MALLONE COMÉRCIO DE
MATERIAL ESPORTIVO - EIRELLI.
DO OBJETO: Aquisição de Materiais para o projeto “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo com
Gestantes”, com a ﬁnalidade de atender o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Unidades do
Durval Andrade Filho e Irman Ribeiro, conforme CI n° 044/2020, Solicitação n°223/2020, a pedido da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme especiﬁcado no Anexo I – Termo de Referência do Edital
do Pregão Presencial n.: 108/2020, e integram este contrato n.: 121/2020, constante no Processo n.: 82516 Fly
n.:0333.0001654/2020 e , em especial, a proposta de preços e os documentos de habilitação da contratada.
DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA: CONDIÇÕES DE ENTREGA: O prazo da entrega será em até 20
(vinte) dias, conforme solicitação e orientação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, pelo
período de até 31 de Dezembro de 2020 a partir da assinatura do contrato.
DO VALOR: Fica ajustado o valor total do presente Contrato em R$ 6.998,00 (seis mil novecentos e e
noventa e oito reais).
As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias especíﬁcas, consignadas
no Orçamento para o exercício de 2020. Empenho n.: 172/2020. Proj.ativ.: 2.207 – Manutenção e Enc. c/ de
Assist. Social-FEAS/Beneﬁcio Eventual, Elemento de despesas: 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0082 (0082) –
Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuit. Cód Red (28)
VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO: A vigência deste instrumento será contados da assinatura do contrato até
31 de dezembro de 2020, podendo, ser prorrogado a critério do Contratante bem como o respectivo Contrato,
conforme fundamento no artigo 57, da lei 8.666/93.
Nova Andradina/MS, 03 de julho de 2020
JULLIANA CAETANO ORTEGA
MALLONE COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO Secretária Municipal de Assistência
EIRELLI
Social e Cidadania
Benjamin Barbosa
Ordenadora de despesas
Contratado
Contratante
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DECRETO Nº. 2.537, de 27 de maio de 2020.
Altera o Decreto 2.471, de 18 de Março de
2020, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de
suas atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 72 da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 2º, da Lei 10.520, de 17 de julho de
2002, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que permite a utilização de Pregão por meio de Tecnologia de
Informação, mediante regulamentação,
DDEECCRREETTAA::
Art. 1° Ficam alterados o caput do artigo 1°, o §1° do artigo 1°, o caput do artigo 21, os §§3° e 9°
do artigo 26, os quais passam a vigorar com as seguintes redações:
Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão na forma
eletrônica, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, inclusive os
serviços comuns de engenharia, no âmbito do Município de Nova Andradina, Estado de
Mato Grosso do Sul.
§ 1º É facultativo à utilização do pregão, na forma eletrônica, de que trata este decreto,
pelos órgãos da administração pública municipal direta e indireta e os fundos especiais,
ﬁcando obrigatório somente para utilização de recursos da união, recorrentes de
transferência voluntária, tais como: convênios e contrato de repasse.
[...]
Art. 21. Os editais serão disponibilizados na íntegra no www.pmna.ms.gov.br, site
oﬁcial do Município de Nova Andradina-MS.
Art. 26. ...
[...]
§3º O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no
edital, nos termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha
disponibilizado pelo gerenciador do sistema.
[...]
§9º Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
conﬁrmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo
licitante melhor classiﬁcado após o encerramento do envio de lances, observado o
prazo de que trata o § 2º do art. 38
Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Nova Andradina-MS, 27 de Maio de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 491, de 3 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal Adir Ferreira
Lemes o montante de R$ 176,42 (cento e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos) desde a competência
junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 3 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 492, de 3 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Ana Cristina
Gonçalves dos Santos o montante de R$ 94,81 (noventa e quatro reais e oitenta e um centavos) desde a
competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 3 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº. 493, de 3 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal Antônio
Eduardo Jorge Castilha o montante de R$ 113,55 (cento e treze reais e cinquenta e cinco centavos) desde a
competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 3 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 511, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Christiane
Aparecida Tosti o montante de R$ 635,85 (seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) desde a
competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 512, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Clarinda
Arguello Martinez Roz o montante de R$ 154,88 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) desde
a competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto
1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 513, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Debora
Fernandes Barbosa o montante de R$ 153,50 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) desde a
competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 514, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Edna Chulli o
montante de R$ 262,70 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) desde a competência junho de
2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 515, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal Edson Carlos
Lopes o montante de R$ 35,06 (trinta e cinco reais e seis centavos) desde a competência junho de 2016, nos
termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 516, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal Elio Silva dos
Santos o montante de R$ 220,73 (duzentos e vinte reais e setenta e três centavos) desde a competência junho de
2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº. 517, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO que as contribuições patronal e do servidor foram concretizadas antes do
advento da EC 103/2019, assim como, de fato, a incorporação supracitada foi implementada antes dessa norma
constitucional;
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal Gilberto
Barbieri o montante de R$ 605,61 (seiscentos e cinco reais e sessenta e um centavos) desde a competência junho
de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 518, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal Gilberto dos
Santos Rosa o montante de R$ 85,90 (oitenta e cinco reais e noventa centavos) desde a competência junho de
2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 519, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal Gilmar de
Barros Maciel o montante de R$ 131,19 (cento e trinta e um reais e dezenove centavos) desde a competência
junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 520, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal Isaias da Silva
Simão o montante de R$ 168,57 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) desde a competência
junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº. 521, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal João Antônio
de Araujo o montante de R$ 128,09 (cento e vinte e oito reais e nove centavos) desde a competência junho de
2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 522, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal João Ramos
da Silva Junior o montante de R$ 110,84 (cento e dez reais e oitenta e quatro centavos) desde a competência
junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 523, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Jozeli Chulli
da Silva o montante de R$ 441,78 (quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos) desde a
competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 524, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal Leandro
Tomaz de Souza o montante de R$ 128,25 (cento e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos) desde a
competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº. 528, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Lucineia
Rodrigues Medeiros Barbosa o montante de R$ 131,26 (cento e trinta e um reais e vinte e seis centavos) desde a
competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 529, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal Lucio Roberto
Tolentino o montante de R$ 195,10 (cento e noventa e cinco reais e dez centavos) desde a competência junho de
2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 530, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO que as contribuições patronal e do servidor foram concretizadas antes do
advento da EC 103/2019, assim como, de fato, a incorporação supracitada foi implementada antes dessa norma
constitucional;
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Marcelina dos
Santos Castro o montante de R$ 40,92 (quarenta reais e noventa e dois centavos) desde a competência junho de
2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 531, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO que as contribuições patronal e do servidor foram concretizadas antes do
advento da EC 103/2019, assim como, de fato, a incorporação supracitada foi implementada antes dessa norma
constitucional;
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Marcia
Barreto dos Santos o montante de R$ 136,71 (cento e trinta e seis reais e setenta e um centavos) desde a
competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 532, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Marcia
Regina Chaves de Araujo Costa o montante de R$ 152,34 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e quatro
centavos) desde a competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo
Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 533, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO que as contribuições patronal e do servidor foram concretizadas antes do
advento da EC 103/2019, assim como, de fato, a incorporação supracitada foi implementada antes dessa norma
constitucional;
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSO
OLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Margarida
Frutuoso o montante de R$ 263,75 (duzentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) desde a
competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 534, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Maria
Aparecida dos Santos Correia Valdez o montante de R$ 240,34 (duzentos e quarenta reais e trinta e quatro
centavos) desde a competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo
Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº. 535, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO que as contribuições patronal e do servidor foram concretizadas antes do
advento da EC 103/2019, assim como, de fato, a incorporação supracitada foi implementada antes dessa norma
constitucional;
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Maria
Aparecida Francisco de Oliveira Rocha o montante de R$ 401,99 (quatrocentos e um reais e noventa e nove
centavos) desde a competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo
Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 536, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Michele Beniti
Barbosa o montante de R$ 214,68 (duzentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos) desde a competência
junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 537, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Nilva
Aparecida de Paula o montante de R$ 245,05 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) desde a
competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 538, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal Osmar Pereira
da Silva o montante de R$ 240,56 (duzentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos) desde a competência
junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº. 539, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal Rildo Lima dos
Santos o montante de R$ 69,26 (sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) desde a competência junho de
2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 540, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Rita de
Cassia de Souza Oliveira o montante de R$ 145,34 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)
desde a competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto
1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 541, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Roberta
Aparecida Souza da Silva o montante de R$ 84,71 (oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) desde a
competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 542, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal Silvio Carlos
Senhorini o montante de R$ 1.695,77 (um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos)
desde a competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto
1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº. 543, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal Vagner da
Silva Sena o montante de R$ 106,20 (cento e seis reais e vinte centavos) desde a competência junho de 2016,
nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 547, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Zilza Dias
Paião o montante de R$ 125,61 (cento e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) desde a competência junho
de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 544, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico do servidor público municipal Valter Valentin
Pinto o montante de R$ 756,05 (setecentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos) desde a competência junho
de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 545, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Vanda Isabel
de Araujo Delgado o montante de R$ 260,72 (duzentos e sessenta reais e setenta e dois centavos) desde a
competência junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 546, de 7 de Julho de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar 143/2012 estabeleceu que o servidor ocupante de
cargo efetivo que, até o dia 10.07.2012, tenha percebido, pelo menos por três anos continuados, a gratiﬁcação de
representação pelo exercício de cargo em comissão ou por função de conﬁança/gratiﬁcada no Poder Legislativo ou
no Poder Executivo do Município de Nova Andradina, incorporará à sua remuneração permanente, a título de
vantagem pessoal, 1/30 (um trinta) avos dessa gratiﬁcação por ano de exercício;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal vedou, somente a partir da EC 103/2019, a
incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de conﬁança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo (artigo 39, §9°, da CF);
CONSIDERANDO que as contribuições patronal e do servidor foram concretizadas antes do
advento da EC 103/2019, assim como, de fato, a incorporação supracitada foi implementada antes dessa norma
constitucional;
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos nos autos
83.061/2020;
RREESSOOLLVVEE::
Art. 1° Declarar incorporado ao vencimento básico da servidora pública municipal Wanger da
Silva Dantas o montante de R$ 94,69 (noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos) desde a competência
junho de 2016, nos termos da Lei Complementar 143/2012, regulamentada pelo Decreto 1.765/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir do
dia 1° de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Nova Andradina-MS, 7 de julho de 2020.
José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 11-2020.
A Câmara Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial n° 11-2020 – Processo
n° 15-2020, objetivando a compra de bens e serviços na modalidade menor preço por ITEM. Objeto: Aquisição de Material de
Copa e Cozinha para atender a demanda da Câmara Municipal de Nova Andradina/MS, conforme especiﬁcado no anexo I –
Termo de Referência do Edital. O Edital e os demais anexos estarão disponível a partir de 10/07/2020, de 07h00 às 13h00, após
solicitação, no prédio da Câmara sito à rua São José nº 664 no Setor de Licitação ou na integra pelo site:
https://www.novaandradina.ms.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/pregoes-2020/pregao-11-2020-copa-e-cozinha
Entrega e abertura da Proposta e Documentação: Dia: 23/07/2020 às 08h00min (Horário Local).
Marcos Roberto Matos
Pregoeiro
Rua São José, 664
79750-000 – Nova Andradina/MS
Fone: (67) 3441-0700 | Site: h p://www.novaandradina.ms.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 12-2020.
A Câmara Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial n° 12-2020 – Processo
n° 16-2020, objetivando a compra de bens e serviços na modalidade menor preço por ITEM. Objeto: Aquisição de Material de
Limpeza para atender a demanda da Câmara Municipal de Nova Andradina/MS, conforme especiﬁcado no anexo I – Termo
de Referência do Edital. O Edital e os demais anexos estarão disponível a partir de 10/07/2020, de 07h00 às 13h00, após
solicitação, no prédio da Câmara sito à rua São José nº 664 no Setor de Licitação ou na integra pelo site:
https://www.novaandradina.ms.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/pregoes-2020/pregao-12-2020-material-delimpeza
Entrega e abertura da Proposta e Documentação: Dia: 23/07/2020 às 09h30min (Horário Local).
Marcos Roberto Matos
Pregoeiro
Rua São José, 664
79750-000 – Nova Andradina/MS
Fone: (67) 3441-0700 | Site: h p://www.novaandradina.ms.leg.br
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FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA
Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
A Fundação Serviços de Saúde de nova Andradina FUNSAU-NA torna público aos interessados a realização do Pregão
Presencial n° 047/2020, processo nº 164/2020. Objeto: Aquisição de ar aparelhos de ar condicionado para atender o do
Hospital Regional de Nova Andradina, conforme termo de referência e descritivo.
O Edital estará disponível no site http://funsau-na.ms.gov.br/, (link transparências. As solicitações de edital poderão ser na
sala de Licitação do HRNA e/ou ser encaminhadas ao endereço eletrônico:licitacao@funsau-na.ms.gov.br. Contatos através
do telefone (67)3441-5050 ramal 222. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 22/07/2020 às 14:30 horas. Contatos através
do telefone (67)3441-5050 ramal 222.
Nova Andradina/MS, 09 de julho de 2020.
Viviane Lourenço Diosti
PREGOEIRO

Pág 10/19

NOVA ANDRADINA - MS / www.pmna.ms.gov.br

Ano: IV - N°0887

Pág 11/19

09 de Julho 2020, Quinta-Feira

NOVA ANDRADINA - MS / www.pmna.ms.gov.br

Ano: IV - N°0887

Pág 12/19

09 de Julho 2020, Quinta-Feira

NOVA ANDRADINA - MS / www.pmna.ms.gov.br

Ano: IV - N°0887

Pág 13/19

09 de Julho 2020, Quinta-Feira

NOVA ANDRADINA - MS / www.pmna.ms.gov.br

Ano: IV - N°0887

Pág 14/19

09 de Julho 2020, Quinta-Feira

NOVA ANDRADINA - MS / www.pmna.ms.gov.br

Ano: IV - N°0887

Pág 15/19

09 de Julho 2020, Quinta-Feira

NOVA ANDRADINA - MS / www.pmna.ms.gov.br

Ano: IV - N°0887

Pág 16/19

09 de Julho 2020, Quinta-Feira

NOVA ANDRADINA - MS / www.pmna.ms.gov.br

Ano: IV - N°0887

Pág 17/19

09 de Julho 2020, Quinta-Feira

NOVA ANDRADINA - MS / www.pmna.ms.gov.br

Ano: IV - N°0887

Pág 18/19

09 de Julho 2020, Quinta-Feira

NOVA ANDRADINA - MS / www.pmna.ms.gov.br

Ano: IV - N°0887

09 de Julho 2020, Quinta-Feira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 139/2020.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Nova Andradina torna público aos interessados a realização do Pregão
Presencial n° 139/2020 – Processo n° 85897/2020 – FLY N° 0333.00050352020, regulamentado pelo Decreto
nº 947, de 14 de dezembro de 2009, objetivando o Sistema de Registro de Preços. Tipo menor preço por
ITEM. Tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÕES
COMPULSóRIAS, PSIQUIÁTRICA E DESINTOXICAÇÃO, PARA MAIORES DE IDADE (ADULTOS),
MASCULINO E FEMININO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AÇÕES JUDICIAIS, conforme CI n°
412/2020/SMS, Solicitação n° 1267/2020, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especiﬁcado
no anexo I – termo de referência do Edital. O Edital e seus anexos estarão disponíveis, no site da Prefeitura
Municipal de Nova Andradina – MS (www.pmna.ms.gov.br) na seção: Mais acessados – LICITAÇÕES,
ou na sede da Prefeitura Municipal de Nova Andradina. Para qualquer esclarecimento estará disponível
para contato o setor de Licitações localizado no endereço: Av. Antonio J. de Moura Andrade nº 541 ou pelo
fone (67) 3441-1250 - ramal 5062, 5063 ou 5064. Ficando estabelecido a Entrega e abertura da Proposta e
Documentação: Dia 23/07/2020 às 09h30min (Horário Local).
Nova Andradina MS, 09 de julho de 2020.
Claudio Sanches
Pregoeiro (a)

EDITAL № 02/09/2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
A Comissão Julgadora, para recrutamento de candidatos para exercer o cargo de Proﬁssional de
Saúde Pública, na função de Médico Clinico Geral - COVID-19 e ESF, na Secretária Municipal de Saúde,
no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados o RESULTADO FINAL do
Processo Seletivo Simpliﬁcado nº 01/09/2020, conforme abaixo:
NOME

RG

NOTA

CLASSIFICAÇÃO

26.602.171-2

10

1º

RG

NOTA

CLASSIFICAÇÃO

Médico – COVID-19
Janaina Dalla Martha Paes
NOME
Médico ESF.
53.569-892-6
02
Flavia Helena Fornazeiro Abegão
45.346-389-7
02
Larissa Oberlaender Gonini Azenha
Nova Andradina, 09 de julho de 2020.
Sergio Dias Maximiano

1º
2º

Silvia Aparecida Corneto

Simone Aparecida Marega

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL DE ABERTURA № 01/08/2020
EDITAL RESULTADO FINAL Nº 02/0 8/2020
A Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e considerando o Resultado Final
do Processo Seletivo Simpliﬁcado-Edital 02/08/2020, convoca o proﬁssional de Saúde Publica constante da
listagem abaixo, classiﬁcado para o cargo/função de Proﬁssional de Saúde Publica – Enfermeiro-COVID-19,
para atuar no atendimento no Polo de Atendimento ao Coronavírus, a comparecer no Setor de Pessoal
desta Secretária, munidos de seus documentos pessoais, (Cópias legíveis) do RG, CPF (CIC), Certidão de
comprovação do estado civil, Certidão de Nascimento dos ﬁlhos menores de 14 anos (se tiver) com atestado
de vacinação atualizada, Histórico Escolar, Comprovante de residência (Conta de água, luz ou telefone),
Reservista, Título de Eleitor com comprovante da última votação, Comprovante de inscrição no PIS/PASEP (se
houver), e, ainda, originais da Carteira de Trabalho, bem como, para depois de cumpridas as exigências legais,
tomar posse e exercício com vínculo temporário e por prazo determinado de até 06 (seis) meses, podendo ser
renovadas por igual período:
Proﬁssional de Saúde Publica – Enfermeiro – SAMU
NOME
Eveliza Fontanette Ribeiro

R.G.
001.372.613

CLASS.
1º
Nova Andradina-MS, 09 de julho de 2020.

SERGIO DIAS MAXIMIANO
Secretário Municipal de Saúde
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